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จิตวญิญาณทีก่ระหาย 
สดุด ี๔๒.๑-๑๑ 

ค าน า 
เม่ือหลายปีก่อนส านกัข่าวเอพี (AP) ไดมี้การส ารวจความคิดเห็นของชาวอเมริกนัวา่ “ใน

ชีวติของพวกเขา มีความตอ้งการอะไรมากท่ีสุด?” ผลออกมาดงัน้ี ความตอ้งการอนัดบัหน่ึงคือพระ
เจา้ อบัดบัสองคือความสุขและอนัดบัสามคือชีวิตสมรสท่ีมีความสุข 

ในพระคมัภีร์ตอนน้ี ดาวิดก าลงัคร ่ าครวญถึงพระวหิารของพระเจา้ แท่นบูชาและการ
นมสัการพระองค ์ขณะท่ีเขาก าลงัมีความทุกขย์ากล าบากอยา่งแสนสาหสั เพราะถูกศตัรูตามราว ี แต่
กระนั้น จิตใจของดาวดิก็คิดถึงพระเจา้อยูต่ลอดเวลา 

กระหายเหมอืนกวาง (ขอ้ ๑-๒)  
ในพระคมัภีร์ฉบบัภาษาองักฤษใหห้วัขอ้วา่ “ปรารถนาพระเจา้” (Longing for God) เขา้ใจ

วา่ดาวดิผูเ้ขียนก าลงัหนีศตัรูอยูแ่ถบภูเขาเฮอร์โมน ทางฟากตะวนัออกของแม่น ้าจอร์แดน ผูเ้ขียน
บอกวา่ “จิตวญิญาณของเขากระหายหาพระเจา้ เหมือนกวางกระหายหาน ้า”  

ในโลกน้ีมีกวางอยูป่ระมาณ ๖๐ ชนิด เช่น สมนั กวางป่า ละมัง่ ละอง เน้ือทราย เกง้และ
กระจง ในพระคมัภีร์ตอนน้ีใชค้  าวา่ “กวางตวัผู”้ (hart) พวกนายพรานรู้ดีวา่ กวางชอบกินดินโป่ง
และลงไปหาน ้าท่ีล าธาร เวลาท่ีมนักินดินโป่งซ่ึงมีความเค็ม มนัก็จะกระหายและกระเสือกกระสน
ลงไปถึงน ้าใหไ้ด ้ ไม่ค  านึงถึงอนัตรายใด ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน มนุษยเ์ราสามารถอดอาหารไดน้านถึง ๔๐ 
วนั แต่ถา้ขาดน ้าเพียง ๓ วนัก็จะตายได ้

มีเร่ืองตัวอย่าง นรกยงัขาดน ้า เม่ือเศรษฐีตกลงไปท่ีนัน่มีความร้อนเพราะไฟเผาผลาญ 
กระหายน ้ามาก และมองเห็นยาจกลาซารัสอยูท่ี่สวรรค ์ (อกของอบัราฮมั) จึงขอร้องวา่ ใหล้าซารัส
เอาน้ิวจุ่มน ้าไปแตะท่ีล้ินของตนดว้ย 

๑) น า้แห่งชีวติ พระเยซูตรัสวา่ “ถา้ผูใ้ดกระหาย ผูน้ั้นจงมาหาเราและด่ืม ผูท่ี้วางใจในเรา
ตามท่ีมีค าเขียนไวแ้ลว้วา่ แม่น ้าท่ีมีน ้าธ ารงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในของผูน้ั้น” (ยอห์น. 
๗.๓๗-๓๘) พระองคไ์ดบ้อกเร่ืองน้ีแก่หญิงชาวสะมาเรียท่ีบ่อน ้าของยาโคบ ท าใหเ้ธอไดรั้บชีวิต
ใหม่ และออกไปป่าวประกาศใหช้าวเมืองมารับเช่ือพระเยซู  

๒) คุณกระหายหรือไม่? ในภาษาไทยค าวา่ “กระหาย” หมายถึงรู้สึกคอแหง้ อยากด่ืมน ้า
เพราะมีอาการร้อนภายใน มีความอยากเป็นก าลงั แต่ในภาษาฮีบรูวา่ arag ในฉบบัภาษาองักฤษ
แปลวา่ to long for ซ่ึงมิใช่ความกระหายแบบธรรมดา แต่เป็นอาการหอบฮกั ๆ ใจสั่นระริก และมี
ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้  
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สดุดี. ๖๓.๑ บอกถึงอาการดงักล่าวคือ “แสวงหาพระเจา้, จิตวญิญาณกระหายหาพระเจา้, 
เน้ือหนงักระเสือกกระสนหาพระเจา้” 

สดุดี. ๔๒.๑ บอกถึงลกัษณะของจิตวญิญาณท่ีไม่พบพระเจา้วา่ “ฝ่อ” (เห่ียว ยบุ แฟบ) ใน
ฉบบั KJV. ใชค้  าวา่ “จิตวญิญาณท่ีตกต ่า” และกระสับกระส่ายภายใน (disquiet) ไม่มีความสงบสุข 
ในภาษาเดิมเป็นภาพของแกะท่ีก าลงัหงายทอ้ง ลุกไม่ข้ึน และด้ินกระแด่ว ๆ จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีใคร
สักคนมาช่วยเหลือดว้ยการพลิกและพยงุใหลุ้กข้ึนยนืไดอี้ก  

บทเรียน :  จิตวิญญาณของคุณมีความกระหายและเสาะแสวงหาพระเจา้มากแค่ไหน? 

ผลต่อเน่ือง (ขอ้ ๒,๔) 
ความจริงมีอยูว่า่ คนเราถา้คิดอยา่งไรก็จะท าอยา่งนั้น ถา้เขาตอ้งการเงินก็จะเสาะหาเงิน ถา้

ตอ้งการช่ือเสียงเกียรติยศก็จะแสวงหาช่ือเสียงกบัเกียรติยศ แต่ถา้เรากระหายหาพระเจา้ ก็จะเสาะ
แสวงหาพระเจา้ แลว้ก็จะไดพ้บกบัสันติสุขและความอ่ิมเอมใจ ในพระคมัภีร์ตอนน้ีผูเ้ขียนไดพ้บ
สามอยา่งท่ีน่าประทบัใจ คือ 

๑) ได้เห็นพระพกัตร์พระเจ้า (ขอ้ ๒) ในภาษาฮีบรูใชค้  าวา่เอโลฮิม (Alohim) หมายถึงพระ
เจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ขอให้สังเกตค าท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “เม่ือไหร่หนอ” นัน่หมายถึงความปรารถนา
อยากพบอยูทุ่กวนัเวลา 

๒) ได้พบกบัพระเจ้าเป็นส่วนตัว (ขอ้ ๔) คือมีประสบการณ์กบัพระองค ์ได ้“ระบายความ
ในใจ” มีโอกาสอธิษฐานต่อพระเจา้เป็นส่วนตวัและอ่านพระคมัภีร์ซ่ึงเป็นพระโอวาทของพระองค ์

๓) ได้สามัคคีธรรมร่วมกบัคนอืน่ ๆ (ขอ้ ๔) ผูเ้ขียนบอกวา่ไดไ้ปกบัประชาชน และน าพวก
เขาไปถึงพระวหิารของพระเจา้ 

ค าถาม : คริสเตียนท่ีรัก คุณไดมี้ประสบการณ์แบบน้ีแลว้หรือยงั?  

พวกศัตรู (ขอ้ ๓,๑๐) 
ดาวดิตอ้งถูกพวกศตัรูรุกไล่หมายปองชีวติดว้ยอาวธุท่ีฆ่าฝ่ายร่างกาย เช่น ดาบ หอกและธนู 

แต่อาวธุท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสามารถท าลายจิตใจได ้ก็คือ “ค าพดู” ถอ้ยค าพดูจาถากถาง เยาะเยย้
ท าใหป้วดใจวา่ “พระเจา้ของเจา้อยูท่ี่ไหนเสียล่ะ?” (ขอ้ ๑๐) 

วนัแลว้วนัเล่า “เขากล่าวแก่ขา้พระองคเ์สมอ” เหมือนท่ีสุนทรภู่เขียนไว ้“อนัออ้ยตาลหวาน
ล้ินแลว้ส้ินซาก แต่ลมปากหวานหูมิไดรู้้หาย เจบ็อ่ืนหม่ืนแสนจะแคลนคลาย เจบ็จนตายเพราะ
เหน็บใหเ้จบ็ใจ” 

๑) ความทุกข์มีผลดี ท  าไมพระเจา้ไม่ช่วยดาวดิ แต่กลบัปล่อยใหไ้ดรั้บความทุกขย์ากล าบาก 
ขอใหต้ระหนกัวา่ พายทุ  าให้ตน้ไมห้ย ัง่รากลึกฉนัใด ปัญหาและความทุกขย์ากก็ท าใหชี้วติคริสเตียน
แขง็แรงมากข้ึนฉนันั้น  
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๒) ชีวติทีไ่ม่ดี บางคร้ังคนไม่เช่ือพระเจา้ก็เยาะเยย้คริสเตียนเพราะชีวติไม่เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
บางคนเล่นหวย (ลอตเตอร่ี) กินเหลา้เมายา นินทาวา่ร้ายคนอ่ืน ทะเลาะเบาะแวง้กนัเอง โลภมกัได้
และคดโกงคอรัปชัน่ ส่ิงเหล่าน้ีท าใหพ้ระเจา้ทรงเส่ือมเสียพระเกียรติ  

สรุป 
ในท่ามกลางความทุกขย์ากล าบาก ความเจบ็ไขไ้ดป่้วย ยากจน อุบติัเหตุ ฯลฯ พระวจนะ

ของพระเจา้ไดห้นุนใจเราวา่  
- จงหวงัใจในพระเจา้อยูเ่สมอ 
- พระเจา้ทรงเป็นผูอุ้ปถมัภ ์(help) และเป็นผูส้นบัสนุน (countenance) 
- พระองคท์รงเป็นพระเจา้ ท่ีเราสามารถไวว้างใจไดต้ลอดเวลา. 


